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RESUMO:

A implementação de medidas preventivas de contaminação de superfícies por bactérias e
fungos é imprescindível considerando que esses microrganismos são nocivos à saúde
humana e são uma fonte importante de transmissão de doenças como, por exemplo, a
Covid-19. Dentre essas medidas, pode-se citar a utilização de diferentes sanitizantes e as
condições de uso como concentração, tempo de contato e temperatura. Objetivou-se
avaliar a eficiência de sanitizantes comumente empregados em domicílios, sobre bactérias
e fungos. Empregou-se no presente projeto, uma análise das concentrações mínimas
inibitórias do álcool 70% e da água sanitária. Os testes foram realizados em placas de
Petri com meio de cultura elaborados com gelatina incolor, glicose e os sanitizantes em
diferentes concentrações. Os resultados demonstram que ambos os sanitizantes são
eficazes, porém o tempo de duração de sua eficiência e as concentrações necessárias
são diferentes para os dois sanitizantes testados. O álcool teve uma eficiência a partir da
concentração de 15%, durante 4 dias, enquanto a água sanitária teve sua eficiência
comprovada a partir de 3% de concentração com eficiência de 7 dias.
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INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da humanidade, a convivência com os microrganismos é

inevitável, pois os animais, incluindo os humanos, dependem de associações simbióticas

com bactérias para sua sobrevivência.

Baseados nisso, podemos dizer que os microrganismos desempenham funções

vitais para manter o ciclo da vida na terra. Atualmente, os microrganismos são de grande

importância na indústria alimentícia tais como: na produção de iogurte, queijo, pão,



vinagre e ácidos orgânicos para a preservação de alimentos. O controle dos

microrganismos é de fundamental importância para evitar ao homem intoxicação

alimentar, e aos produtos, diminuição da vida de prateleira, recolhimento dos pontos de

venda, destruição ou reprocesso.

Na indústria de alimentos são utilizados diversos tipos de sanitizantes com o

objetivo de tornar a superfície que entrará em contato com o alimento limpa, evitando-se

assim problemas com contaminações microbianas. Conceitos de higienização e a correta

escolha dos sanitizantes nas etapas do processo são informações fundamentais para uma

implantação adequada de programas que garantam a qualidade microbiológica no

processo produtivo.

Para avaliar a eficiência dos sanitizantes é necessário saber que há diversas

situações que podem afetar a ação adequada do produto. É preciso levar em conta, por

exemplo, que a natureza dos resíduos, tipo de superfície, tipo de microbiota

contaminante, concentração do produto e tempo de contato são variáveis importantes e

que podem afetar a eficiência dos sanitizantes. Sendo assim, fica clara a importância da

realização de testes que permitam ao profissional fazer a seleção adequada de um

produto para as condições específicas de uso na indústria de alimentos e assim embasar

seu programa de higiene e sanitização e não ter apenas as informações técnicas do

produto como base.

OBJETIVO

O objetivo do presente projeto consiste na testagem da eficiência do álcool e da

água sanitária como sanitizantes. A partir da observação de sua eficiência, o objetivo do

trabalho é descobrir qual a concentração mínima inibitória de cada um deles.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Em tempos de pandemia a utilização de sanitizantes como sabão, álcool em gel, água

sanitária, ozônio, entre outros, tiveram um aumento significativo e chamaram a atenção

para sua real eficácia. A partir disto, existem sanitizantes mais eficientes que outros?



quais as concentrações ideais de alguns deles no processo de inibição do crescimento de

fungos e bactérias.

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)
Para a realização do trabalho foram selecionados os dois sanitizantes mais comuns

encontrados em residências. A partir disso, foram elaborados meios de cultura,

utilizando-se gelatina incolor, álcool ou água sanitária e glicose. Inicialmente os meios

foram produzidos com uma concentração de 30% do sanitizante e 70% de água destilada.

Posteriormente foram produzidos meios de cultura com concentrações

decrescentes, até se atingir o mínimo necessário para inibição do crescimento de fungos e

bactérias.

Após chegar neste ponto (concentração mínima inibitória), os testes foram

realizados com concentrações ligeiramente maiores e menores das obtidas no

experimento anterior para confirmação dos resultados. Todos os testes foram feitos em

triplicatas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES





CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os dois sanitizantes possuem eficiência no combate a fungos e

bactérias. Entretanto, a determinação de concentrações adequadas das concentrações de

seu uso são extremamente importantes. Observou-se que para o álcool a concentração

mínima inibitória foi de 15% e que concentrações abaixo disso mostraram crescimento de

fungos e bactérias já a partir do quarto dia.

Em relação a água sanitária a C.M.I. foi de 5% que inibiu o crescimento de fungos

até o sétimo dia de acompanhamento.
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